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15.10.2020 A9-0179/30

Amendamentul 30
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. subliniază că multe dintre 
întreprinderile Uniunii care fac parte din 
lanțurile de aprovizionare sunt IMM-uri 
și solicită, prin urmare, o punere în 
aplicare favorabilă IMM-urilor, care să 
limiteze sarcina administrativă a acestora 
la nivelul minim inevitabil; consideră că 
ar trebui instituit un mecanism de alertă 
timpurie pentru întreprinderi, care să le 
avertizeze atunci când importă din zone în 
care ar putea avea loc defrișări;
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15.10.2020 A9-0179/31

Amendamentul 31
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. este convins că Regulamentul UE 
privind lemnul, în special cerințele sale 
privind obligația de diligență, reprezintă un 
model bun pentru dezvoltarea unui viitor 
cadru juridic al UE pentru stoparea și 
inversarea defrișărilor provocate de UE la 
nivel mondial, însă că lipsa punerii în 
aplicare, gama limitată de produse de lemn 
acoperită și a asigurării respectării 
Regulamentului UE privind lemnul 
înseamnă că acesta nu se ridică la nivelul 
sensului și scopului său; este de opinie, 
prin urmare, că se pot desprinde 
învățăminte din Regulamentul UE privind 
lemnul în ceea ce privește îmbunătățirea 
punerii în aplicare și a normelor de aplicare 
pentru un viitor cadru juridic al UE pentru 
stoparea și inversarea defrișărilor 
provocate de UE la nivel mondial; 
reamintește că legalitatea recoltării și a 
comercializării produselor forestiere este în 
prezent reglementată de Regulamentul UE 
privind lemnul și, prin urmare, subliniază 
că ar trebui să se evite dubla reglementare 
în viitorul cadru juridic al UE, iar măsurile 
de reglementare a recoltării legale și ilegale 
a produselor forestiere și a comerțului cu 
acestea ar trebui să fie armonizate;

37. este convins că Regulamentul UE 
privind lemnul, în special cerințele sale 
privind obligația de diligență, reprezintă un 
model bun pentru dezvoltarea unui viitor 
cadru juridic al UE pentru stoparea și 
inversarea defrișărilor provocate de UE la 
nivel mondial, însă că punerea în aplicare 
necorespunzătoare, gama limitată de 
produse de lemn acoperită și a asigurării 
respectării Regulamentului UE privind 
lemnul înseamnă că acesta nu se ridică la 
nivelul sensului și scopului său; este de 
opinie, prin urmare, că se pot desprinde 
învățăminte din Regulamentul UE privind 
lemnul în ceea ce privește îmbunătățirea 
punerii în aplicare și a normelor de aplicare 
pentru un viitor cadru juridic al UE pentru 
stoparea și inversarea defrișărilor 
provocate de UE la nivel mondial; 
reamintește că legalitatea recoltării și a 
comercializării produselor forestiere este în 
prezent reglementată de Regulamentul UE 
privind lemnul și, prin urmare, subliniază 
că ar trebui să se evite dubla reglementare 
în viitorul cadru juridic al UE, iar măsurile 
de reglementare a recoltării legale și ilegale 
a produselor forestiere și a comerțului cu 
acestea ar trebui să fie armonizate;
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15.10.2020 A9-0179/32

Amendamentul 32
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. subliniază că modificarea cadrului 
de reglementare pentru a legaliza 
exploatarea anumitor zone și modificarea 
drepturilor funciare nu elimină impactul 
negativ asupra drepturilor omului și a 
mediului produs de punerea în practică a 
acestei modificări; subliniază, prin 
urmare, că criteriile de diligență trebuie 
să includă și alte elemente pe lângă 
legalitatea acțiunii;

60. subliniază că modificarea cadrului 
de reglementare pentru a legaliza 
exploatarea anumitor zone și modificarea 
drepturilor funciare nu elimină impactul 
negativ asupra drepturilor omului și a 
mediului produs de punerea în practică a 
acestei modificări;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/33

Amendamentul 33
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. constată că producția de produse de 
bază care prezintă riscuri pentru păduri și 
ecosisteme afectează negativ comunitățile 
locale nu doar prin defrișările directe, 
degradarea ecosistemelor și acapararea 
terenurilor, ci și prin acapararea apei, care 
poate afecta pădurea și alte ecosisteme; 
subliniază, prin urmare, că un cadru 
juridic care să oprească defrișările și 
degradarea ecosistemelor naturale ar 
trebui să abordeze problema legalității 
aprovizionării cu apă a instalațiilor de 
producție a produselor de bază care 
prezintă riscuri pentru păduri și 
ecosisteme;

61. constată că producția de produse de 
bază care prezintă riscuri pentru păduri și 
ecosisteme afectează negativ comunitățile 
locale nu doar prin defrișările directe, 
degradarea ecosistemelor și acapararea 
terenurilor, ci și prin acapararea apei, care 
poate afecta pădurea și alte ecosisteme;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/34

Amendamentul 34
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. subliniază că impactul consumului 
Uniunii de produse de bază care prezintă 
riscuri pentru păduri și ecosisteme trebuie 
tratat corespunzător în orice acțiuni și 
măsuri ulterioare, legislative sau 
nelegislative, desprinse din Strategia UE 
privind biodiversitatea pentru 2030, 
Strategia „De la fermă la consumator” și 
Regulamentul privind planurile strategice 
pentru PAC, inclusiv planurile strategice 
naționale ale statelor membre;

68. subliniază că impactul consumului 
Uniunii de produse de bază care prezintă 
riscuri pentru păduri și ecosisteme trebuie 
să fie abordat în mod adecvat în orice 
acțiuni ulterioare, legislative sau 
nelegislative;

;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/35

Amendamentul 35
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. consideră că este esențial să se 
producă o schimbare radicală și imediată 
a metodelor de producție și a obiceiurilor 
de consum alimentar; consideră, prin 
urmare, că este necesar să se introducă 
măsuri eficiente pentru a spori sprijinul 
față de practicile agroecologice și pentru a 
reduce risipa de alimente de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare; subliniază 
că este important să se prevadă acțiuni de 
conștientizare în rândul consumatorilor, 
pentru ca aceștia să înțeleagă mai bine 
impactul modelelor de consum asupra 
pădurilor, biodiversității și climei, oferind 
sprijin și încurajând alegerile alimentare 
bazate pe produse de origine vegetală;

69. subliniază că este important să fie 
promovată alimentația sustenabilă prin 
sensibilizarea într-o măsură mai mare a 
consumatorilor cu privire la impactul 
obiceiurilor de consum și prin asigurarea 
de informații cu privire la regimuri 
alimentare care sunt mai bune pentru 
sănătatea umană și afectează mai puțin 
mediul; consideră că este necesar să se 
introducă măsuri eficiente pentru a spori 
sprijinul față de practicile agroecologice și 
pentru a reduce risipa de alimente de-a 
lungul întregului lanț de aprovizionare; 
subliniază că este important să se prevadă 
acțiuni de conștientizare în rândul 
consumatorilor, pentru ca aceștia să 
înțeleagă mai bine impactul modelelor de 
consum asupra pădurilor, biodiversității și 
climei, oferind sprijin și încurajând 
alegerile alimentare bazate pe produse de 
origine vegetală;
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15.10.2020 A9-0179/36

Amendamentul 36
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74. subliniază că politica Uniunii în 
domeniul bioenergiei ar trebui să 
îndeplinească criterii sociale și de mediu 
stricte;

74. subliniază că politica Uniunii în 
domeniul bioenergiei ar trebui să 
îndeplinească criterii sociale și de mediu 
stricte; reamintește că RED II limitează 
contribuția la obiectivul Uniunii privind 
energia din surse regenerabile al 
culturilor alimentare și furajere 
considerate a prezenta un risc ridicat de 
schimbare indirectă a destinației 
terenurilor și în legătură cu care se 
observă o expansiune semnificativă a 
suprafeței lor de producție de materii 
prime în detrimentul terenurilor care 
stochează cantități ridicate de carbon; 
observă că contribuția acestor 
biocombustibili care prezintă riscuri 
ridicate de schimbare indirectă a 
destinației terenurilor va fi redusă la 0 % 
până în 2030; consideră că această 
dispoziție este deosebit de importantă, 
deoarece limitează impactul negativ și 
neintenționat al politicii Uniunii privind 
energia regenerabilă asupra defrișărilor 
la nivel mondial;
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15.10.2020 A9-0179/37

Amendamentul 37
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 74 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74a. reamintește că Uniunea combate 
riscul de defrișare prin intermediul 
Regulamentului UE privind lemnul 
(EUTR), al Comunicării Comisiei din 21 
mai 2003 intitulate „Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade 
(FLEGT) - Proposal for an EU Action 
Plan” [Asigurarea respectării legislației, 
guvernanța și schimburile comerciale în 
domeniul forestier (FLEGT) – Propunere 
pentru un plan de acțiune al UE], al 
acordurilor de parteneriat voluntar care 
promovează procesele ce implică multiple 
părți interesate în țările producătoare și al 
Directivei privind energia din surse 
regenerabile (RED II)1a, care prevăd 
numeroase norme și ar putea servi drept 
bază utilă pentru a minimiza riscul de 
defrișări și de exploatare forestieră 
ilegală; constată că RED II extinde 
obligația de a îndeplini criteriile de 
sustenabilitate ale Uniunii, de la 
biocombustibili la toate utilizările finale 
ale bioenergiei, inclusiv la încălzire/răcire 
și la electricitate; cu toate acestea, 
deoarece cuprinde numai materiile prime 
utilizate pentru producția de bioenergie, 
ea nu poate asigura în prezent 
neautorizarea utilizării neenergetice a 
produselor de bază asociate cu defrișările 
sau cu transformarea ecosistemelor 
pentru producția de biocombutibili;
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_________________
1a Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, p. 
82).
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15.10.2020 A9-0179/38

Amendamentul 38
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 79

Propunerea de rezoluție Amendamentul

79. observă că definiția actuală a 
termenului „pădure”, clasificarea sa, 
precum și o serie de alți termeni și principii 
asociați cu defrișarea prin gestionarea 
durabilă a pădurilor, adoptate de către 
organisme de resort, de exemplu, de FAO, 
sunt pur tehnice și nu fac bine distincția 
între pădurile naturale și plantațiile 
forestiere, în care funcția economică a 
pădurilor precumpănește cu mult asupra 
celorlalte funcții, și subliniază că aceasta ar 
putea determina, în cele din urmă, o 
distorsionare a datelor despre suprafața și 
starea pădurilor lumii; invită părțile 
interesate relevante să unifice utilizarea 
terminologiei în conformitate cu 
formularea din anexa la proiectul de 
rezoluție și subliniază semnificația acestei 
clarificări pentru utilizarea eficace a 
instrumentelor conexe;

79. observă că definiția actuală a 
termenului „pădure”, clasificarea sa, 
precum și o serie de alți termeni și principii 
asociați cu defrișarea prin gestionarea 
durabilă a pădurilor, adoptate de către 
organisme de resort, de exemplu, de FAO, 
sunt pur tehnice și nu fac bine distincția 
între pădurile naturale și plantațiile 
forestiere, în care funcția economică a 
pădurilor precumpănește cu mult asupra 
celorlalte funcții, și subliniază că aceasta ar 
putea determina, în cele din urmă, o 
distorsionare a datelor despre suprafața și 
starea pădurilor lumii; invită Comisia să 
propună unificarea definițiilor în 
concordanță cu formularea din în anexă.
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15.10.2020 A9-0179/39

Amendamentul 39
Hildegard Bentele
în numele Grupului PPE

Raport A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Defrișările
2020/2006(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 87

Propunerea de rezoluție Amendamentul

87. cere să se înființeze mecanisme de 
alertă și avertizare rapidă pentru a informa 
autoritățile publice, întreprinderile, inclusiv 
sistemele terțe, și consumatorii cu privire la 
produsele care provin din zone ce prezintă 
un risc de conversie a ecosistemelor, în 
sensul pierderii și deteriorării pădurilor și 
savanelor, și din zone în care sunt 
încălcate drepturile omului, precum și 
pentru a ajuta la soluționarea acestor 
probleme prin intensificarea dialogului și a 
schimbului de date cu respectivele țări 
terțe;

87. cere să se înființeze mecanisme de 
alertă și avertizare rapidă pentru a informa 
autoritățile publice, întreprinderile, inclusiv 
sistemele terțe, și consumatorii cu privire la 
produsele care provin din zone ce prezintă 
un risc de conversie a ecosistemelor, în 
sensul pierderii și deteriorării pădurilor, 
precum și pentru a ajuta la soluționarea 
acestor probleme prin intensificarea 
dialogului și a schimbului de date cu 
respectivele țări terțe;

Or. en


